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Fornecimento de prótese cardíaca 
pelo SUS é destaque no Via Legal 
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em Números, do CNJ 
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 obteve 88% 

de eficiência, de acordo o Índi-
ce de Produtividade Comparada 
(IPC-Jus), que foi utilizado para 
avaliar a Justiça Estadual, Federal 
e do Trabalho no Relatório Justiça 
em Números 2014. do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), apresen-
tado na tarde de ontem (23/9), em 
Brasília/DF. Pela avaliação, o TRF5 
e o TRF da 3ª Região, com IPC-Jus 
de 77%, conseguiram produzir o 
máximo possível com os insumos 
disponíveis, em comparação a 
outros tribunais. O TRF5 baixou, 
em 2013, 629 mil processos, en-

quanto o TRF3 baixou 907 
mil processos. O IPC-Jus é 
calculado a partir de parâ-
metros de produtividade 
definidos com base em 
informações dos próprios 
tribunais, considerando o 
fluxo de entrada – número 
de processos que ingres-
saram, recursos humanos e finan-
ceiros disponíveis, servidores e 
despesas –, e o fluxo de saída, ou 
seja, os processos baixados. 
Média Geral - A média do IPC-Jus 
na Justiça Estadual é de 79,2%; de 
82,9% na Justiça do Trabalho; e 
de 72%, na Justiça Federal. Apesar 

de os tribunais do trabalho terem 
conseguido, percentualmente, 
obter os maiores índices, não é 
possível compará-los aos tribunais 
dos outros segmentos de Justiça, 
já que o IPC-Jus confronta apenas 
a produtividade dos tribunais de 
um mesmo ramo.

O programa Via Legal desta quar-
ta-feira traz como destaque uma 
decisão que reafirma que saúde é, 
sim, obrigação do Estado. No in-
terior do Rio Grande do Norte, um 
aposentado com problemas car-
diovasculares precisou recorrer à 
Justiça para conseguir uma prótese 
cardíaca de longa duração. Outro 
assunto abordado nesta edição 
interessa a muita gente: os direitos 
assegurados a consumidores que 
têm o nome incluído de forma 

indevida em listas de inadimplen-
tes, como o Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC). O programa vai 
mostrar o drama de uma técni-
ca de enfermagem que precisou 
travar uma batalha jurídica para 
provar que havia sido dispensada 
de forma irregular pelas Forças 
Armadas. O Via Legal começa às 
22h, na TV Justiça. Quem perder o 
programa pode assistir às repor-
tagens também no Youtube (www.
youtube.com/programavialegal).

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, em parceria com o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), rea-
lizou, ontem (23), no auditório da Esmafe, 
o treinamento “Eleitor do Futuro”, com 94 
estagiários de Nível Médio do TRF5, inte-
grantes do programa Menor Aprendiz. Os 

participantes tiraram dúvidas sobre o que é 
e como são realizadas as eleições, além de 
aprenderem o significado de “ser eleitor”. A 
iniciativa, segundo a coordenadora do pro-
grama, Sônia Paes, é importante porque a 
maioria dos aprendizes vai votar pela pri-
meira vez.

A servidora Josefa de Lima Ferreira, 
do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT), deseja 
permutar com servidores do TRF5 
ou das seções e subseções judiciá-
rias da 5ª Região. Os interessados 

devem entrar em contato pelos 
telefones (81) 9972-3918 e (81) 

3425-9736 ou pelo e-mail josefa@
trf5.jus.br

Chefes de gabinetes dos desem-
bargadores federais do TRF5 es-
tarão reunidos, na tarde de hoje, 
com o diretor-geral, João Botelho, 
e os diretores administrativos 
da Corte. Na pauta, as principais 
ações administrativas que estão 
sendo implementadas no âmbito 
do TRF5, além das demandas de 
interesse do Tribunal e dos gabi-
netes.

Diretor-geral se
reúne com chefes 
de gabinetes


